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PHÒNG GD&ĐT TƢƠNG DƢƠNG 

TRƯỜNG PTDTBT THCS  

LƯỢNG MINH 

 

Số: 259/KH-DTBTLM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Lượng Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2021 

        

KẾ HOẠCH 

Về việc thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021- 2022 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyển sinh tối đa số học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chƣơng trình 

Tiểu học trên địa bàn xã Lƣợng Minh để góp phần thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục 

tại địa phƣơng xã Lƣợng Minh.  

- Đối với những đối tƣợng đăng ký tuyển sinh trái tuyến phải có ý kiến của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản thì mới đƣợc thực hiện.  

- Thực hiện nghiêm túc chủ trƣơng của Bộ GD&ĐT về việc bàn giao chất lƣợng 

giữa các cấp học và khắc phục hiện tƣợng học sinh ngồi nhầm lớp; tuyển sinh nghiêm túc 

theo đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT. Công tác tuyển sinh phải đảm bảo chính xác, khách 

quan, công bằng.  

II. VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH 

1. Độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6 
Có độ tuổi theo quy định tại Điều 33 của Điều lệ trƣờng THCS, trƣờng THPT và 

trƣờng phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tƣ số 32/2020/TT-

BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GD&ĐT.  

2. Hồ sơ và điều kiện dự tuyển 

- Hồ sơ tuyển sinh: 

+ Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của nhà trƣờng). 

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

+ Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ. 

+ Các loại hồ sơ ƣu tiên (Con TB, LS, gia đình chính sách, con hộ nghèo, cận 

nghèo, học sinh khuyết tật...) 

- Điều kiện dự tuyển: Học sinh đã hoàn thành chƣơng trình tiểu học, có đủ các loại 

hồ sơ theo quy định. 

- Đối với trẻ khuyết tật (nếu có): Tổ tuyển sinh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của 

các trƣờng tiểu học và phân loại số trẻ khuyết tật để tiếp nhận và sắp xếp vào học các lớp  

phù hợp (có hồ sơ khuyết tật do cấp có thẩm quyền quy định). 

3. Phương thức tuyển sinh 

- Tuyển sinh theo phƣơng thức xét tuyển. 

4. Thời gian làm nhiệm vụ tuyển sinh: 
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 10/7/2021. Ngƣời 

nhận hồ sơ: Cô Vi Thị Hồng Năm - nhân viên Văn phòng (số điện thoại liên hệ: 0917 

345 189). 

- Tổ chức xét tuyển: Tổ công tác tuyển sinh tổ chức xét tuyển vào ngày 02/8/2021. 

Nhà trƣờng thông báo kết quả xét tuyển sau hai ngày tổ chức xét tuyển. 

- Báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GD&ĐT ngày 03/9/2021. 
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5. Hồ sơ báo cáo về Phòng GD&ĐT. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2021- 2022. 

- Biên bản xét tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022. 

- Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 đƣợc Hiệu trƣởng phê duyệt (danh sách lập 

theo mẫu gửi kèm). 

6. Tổ chức thực hiện: 

- Hiệu trƣởng: Xây dựng kế hoạch tuyển sinh của đơn vị; ban hành quyết định 

thành lập tổ công tác làm nhiệm vụ tuyển sinh theo quy định. 

- Bộp phận văn phòng: Gửi thông báo tuyển sinh cho toàn thể phụ huynh và học 

sinh các bản thuộc xã Lƣợng Minh để phụ huynh và học sinh đăng ký tuyển sinh đúng 

thời gian quy định. 

- Tổ công tác tuyển sinh: Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của đăng ký xét tuyển, xét, 

hoàn thiện biên bản, danh sách ngƣời học trúng tuyển trình Hiệu trƣởng phê duyệt; tổ 

chức tuyên truyền tới cán bộ, nhân dân và phụ huynh học sinh bằng nhiều hình thức để 

huy động 100% học sinh trong đối tƣợng tuyển sinh vào học lớp 6 góp phần thực hiện tốt 

kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2021 - 2022. 

Trên đây là toàn bộ nội dung Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022, 

đề nghị các bộ phận liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời đúng thời gian 

quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT (báo cáo);  
- UBND xã Lƣợng Minh; 

- Ban quản lý các bản thuộc xã Lƣợng Minh; 

- Lãnh đạo trƣờng (theo dõi); 

- Ban thành tra nhân dân (giám sát);  

- Đăng Website: http://bantruluongminh.edu.vn (thông báo); 

- Lƣu: VT, CM. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Hưng Thái 
 


